Patvirtinta 2016 m. gruodžio 29 d.
Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus
įsakymu Nr. (1.3)-V1-150

MOKYKLŲ, PAGEIDAUJANČIŲ DALYVAUTI VEIKSMO TYRIME
„STANDARTIZUOTŲ TESTŲ TAIKYMAS MOKYKLOSE 2016-2017 M.M.“,
DALYVAVIMO SĄLYGOS

I.

Bendroji dalis

1. Nacionalinis egzaminų centras (toliau NEC), siekdamas skatinti savivaldybes ir mokyklas naudotis
standartizuotais testais, tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotų
testų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti, 2016-2017 m. m. vykdo veiksmo tyrimą
„Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse ir mokyklose 2016-2017 m. m.“. Veiksmo tyrimo
tikslas – šalies bei savivaldybės ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų
testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais mokymosi pasiekimų vertinimo
įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Tyrimui bus panaudoti
diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams ir standartizuoti testai 4, 6, 8 klasių mokiniams
(žr. 2 lentelę). Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai.
2. Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti tyrime, turi pateikti paraišką (paraiškos forma pateikiama
priede).
3. Su mokyklomis, pateikusiomis paraiškas, dėl veiksmo tyrimo vykdymo bus pasirašomos
bendradarbiavimo sutartys.
4. Veiksmo tyrimo veiklos vyks pagal lentelėje pateikiamą grafiką.
1 lentelė
Veiklos
1. Paraiškų teikimas
2. Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas
3. Testavimas mokyklose (testavimo grafikas
pateikiamas priede)
4. Mokinio ir mokyklos lygmens ataskaitų (profilių)
pateikimas mokykloms ir savivaldybėms
5. Mokinių užpildytų klausimynų pateikimas
Nacionaliniam egzaminų centrui (tik mokykloms,
kurios su standartizuotais testais pasirinks ir mokinių
klausimynus)
6. Išplėstinių ataskaitų pateikimas mokykloms (tik
mokykloms, kurios su standartizuotais testais
pasirinks ir mokinių klausimynus)
7. Trumpos mokyklos ataskaitos pateikimas
Nacionaliniam egzaminų centrui

Preliminarūs terminai
Iki 2017 m. sausio 10 d.
Iki 2017 m. sausio 30 d.
2017 m. balandžio 19 d. – gegužės
5 d.
Iki 2017 m. birželio 3 d.
Iki 2017 m. gegužės 5 d.

Iki 2017 m. spalio 20 d.
Iki 2017 m. lapkričio 30 d.
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5. Mokykloms bus pateikti šie mokymosi pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankiai (žr. lentelę):
2.1. lentelė. Testavimo medžiaga lietuvių mokomąja kalba mokykloms/klasėms
Testavimo trukmė
2 klasė
Diagnostinis skaitymo testas
apie 45 min.
Diagnostinis rašymo testas. 1 dalis
apie 45 min.
Diagnostinis rašymo testas. 2 dalis (teksto kūrimas)
apie 45 min.
Diagnostinis matematikos testas
apie 45 min.
4 klasė
Standartizuotas skaitymo testas
45 min.
Standartizuotas rašymo testas
45 min.
Standartizuotas matematikos testas
45 min.
Standartizuotas pasaulio pažinimo testas
45 min.
4 klasės mokinio klausimynas
apie 30 min.
6 klasė
Standartizuotas skaitymo testas
45 min.
Standartizuotas rašymo testas
45 min.
Standartizuotas matematikos testas
45 min.
6 klasės mokinio klausimynas
apie 30 min.
8 klasė
Standartizuotas skaitymo testas
60 min.
Standartizuotas rašymo testas
60 min.
Standartizuotas matematikos testas
60 min.
Standartizuotas gamtos mokslų testas
60 min.
Standartizuotas socialinių mokslų testas
60 min.
8 klasės mokinio klausimynas
apie 30 min.
2.2. lentelė. Testavimo medžiaga rusų mokomąja kalba mokykloms/klasėms
2 klasė
Diagnostinis skaitymo testas (vertimas į rusų kalbą)
apie 45 min.
Diagnostinis rašymo testas. 2 dalis (teksto kūrimas) (vertimas į rusų
apie 45 min.
kalbą)
Diagnostinis matematikos testas (vertimas į rusų kalbą)
apie 45 min.
4 klasė
Standartizuotas skaitymo testas (vertimas į rusų kalbą)
45 min.
Standartizuotas rašymo testas (vertimas į rusų kalbą)
45 min.
Standartizuotas matematikos testas (vertimas į rusų kalbą)
45 min.
Standartizuotas pasaulio pažinimo testas (vertimas į rusų kalbą)
45 min.
4 klasės mokinio klausimynas (vertimas į rusų kalbą)
apie 30 min.
6 klasė
Standartizuotas skaitymo testas (vertimas į rusų kalbą)
45 min.
Standartizuotas rašymo testas (vertimas į rusų kalbą)
45 min.
Standartizuotas matematikos testas (vertimas į rusų kalbą)
45 min.
6 klasės mokinio klausimynas (vertimas į rusų kalbą)
apie 30 min.
8 klasė
Standartizuotas skaitymo testas (lietuvių kalba)
60 min.
Standartizuotas rašymo testas (lietuvių kalba)
60 min.
Standartizuotas matematikos testas (vertimas į rusų kalbą)
60 min.
Standartizuotas gamtos mokslų testas (vertimas į rusų kalbą)
60 min.
Standartizuotas socialinių mokslų testas (vertimas į rusų kalbą)
60 min.
8 klasės mokinio klausimynas (vertimas į rusų kalbą)
apie 30 min.
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2.3. lentelė. Testavimo medžiaga lenkų mokomąja kalba mokykloms/klasėms
2 klasė
Diagnostinis skaitymo testas (vertimas į lenkų kalbą)
apie 45 min.
Diagnostinis rašymo testas. 2 dalis (teksto kūrimas) (vertimas į
apie 45 min.
lenkų kalbą)
Diagnostinis matematikos testas (vertimas į lenkų kalbą)
apie 45 min.
4 klasė
Standartizuotas skaitymo testas (vertimas į lenkų kalbą)
45 min.
Standartizuotas rašymo testas (vertimas į lenkų kalbą)
45 min.
Standartizuotas matematikos testas (vertimas į lenkų kalbą)
45 min.
Standartizuotas pasaulio pažinimo testas (vertimas į lenkų kalbą)
45 min.
4 klasės mokinio klausimynas (vertimas į lenkų kalbą)
apie 30 min.
6 klasė
Standartizuotas skaitymo testas (vertimas į lenkų kalbą)
45 min.
Standartizuotas rašymo testas (vertimas į lenkų kalbą)
45 min.
Standartizuotas matematikos testas (vertimas į lenkų kalbą)
45 min.
6 klasės mokinio klausimynas (vertimas į lenkų kalbą)
apie 30 min.
8 klasė
Standartizuotas skaitymo testas (lietuvių kalba)
60 min.
Standartizuotas rašymo testas (lietuvių kalba)
60 min.
Standartizuotas matematikos testas (vertimas į lenkų kalbą)
60 min.
Standartizuotas gamtos mokslų testas (vertimas į lenkų kalbą)
60 min.
Standartizuotas socialinių mokslų testas (vertimas į lenkų kalbą)
60 min.
8 klasės mokinio klausimynas (vertimas į lenkų kalbą)
apie 30 min.
6. Iš pasiūlytų įrankių mokyklos turės panaudoti visus aukščiau įvardytus atitinkamų klasių (ar klasės,

jeigu mokykloje yra tik 4, tik 6 arba tik 8 klasė) standartizuotus testus bei įvertinti mokinių darbus.
7. Dėl pasinaudojimo mokinio klausimynu sprendimą priima mokykla.

Mokyklos įsipareigojimai

II.
8. Laikytis

Bendrosios

testavimo

vykdymo

tvarkos

ir

nepažeisti

testavimo

medžiagos

konfidencialumo reikalavimų.
9. Užtikrinti, kad 2 klasės mokinių vertinimą taikant pateiktus įrankius vykdytų vertinamus
mokinius mokantis(ys) mokytojas(ai). Siekiant rezultatų objektyvumo ir patikimumo, mokykla
gali vykdyti šios klasės mokinių vertinimo administravimo ir mokinių darbų vertinimo priežiūrą.
10. Vadovaujantis testavimo vykdymo tvarka ir laikantis nustatyto grafiko administruoti visus
pateiktus standartizuotus testus ir klausimynus 4, 6 ir 8 klasei (atsižvelgiant į mokyklos mokomąją
kalbą) bei užtikrinti testų ir klausimynų administravimo patikimumą. Testų administravimo tvarką
mokyklose nustato mokykla.
11. Esant poreikiui, mokykla gali parengti savo testavimo grafiką, tačiau svarbu, jog tokiame
individualiame mokyklos grafike tam tikros klasės ir dalyko testavimo diena negali būti ankstesnė
nei nurodyta NEC pateiktame grafike.
3

12. Pagal pateiktas vertinimo instrukcijas įvertinti mokinių darbus, suvesti duomenis į NEC parengtas
elektronines formas. Testų vertinimo ir rezultatų suvedimo tvarką mokyklose nustato mokykla.
13. Informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kad atliekant mokymosi pasiekimų
vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys būtini apskaičiuojant mokyklai
svarbius rodiklius1. Reikia sudaryti tėvams ar globėjams galimybę susipažinti (prieš duodant
sutikimą) su klausimynų turiniu (klausimynai skelbiami NEC interneto svetainėje adresu
http://www.nec.lt/342/, arba, jei tėvai ar globėjai to pageidauja, jiems reikėtų pateikti atspausdintus
klausimynus). Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo dėl mokinių klausimynų panaudojimo
ugdymo aplinkos ir ugdymo kokybės mokykloje vertinimui forma pateikiama 2 priede. Šis priedas
lieka ir saugomas mokykloje.
14. Iki 2017 m. gegužės 5 d. į NEC atsiųsti mokinių užpildytus mokinių (be mokinių pavardžių)
klausimynus (tik mokykloms, kurių mokiniai užpildė klausimynus).
15. Iki 2017 m. rugsėjo 30 d. mokyklų interneto svetainėse paskelbti trumpas ataskaitas (laisva forma)
apie standartizuotų testų vykdymą ir rezultatus. Viešai skelbiami tik apibendrinti mokyklų
rezultatai.
16. Parengti ir iki 2017 m. lapkričio 30 d. pateikti NEC trumpą, nustatytos formos standartizuotų testų
panaudojimo mokyklose ataskaitą.
III.

NEC įsipareigojimai

17. Parengti, išspausdinti, supakuoti ir pateikti mokykloms visą reikiamą testavimo medžiagą
(diagnostinius vertinimo įrankius, standartizuotus testus ir mokinių klausimynus);
18. Parengti ir pateikti Bendrąją testavimo vykdymo tvarką.
19. Parengti specialią elektroninę duomenų suvedimo formą–programą, kuri automatiškai apskaičiuos
rezultatus ir parengs kiekvienos mokyklos, kiekvienos klasės ir kiekvieno vaiko mokymosi
pasiekimų statistinę ataskaitą (profilį), kurioje bus vaizdžiai pateikta esminė lyginamoji visų
testuojamų dalykų rezultatų informacija.
20. Parengti mokinių klausimynų (be mokinių pavardžių) duomenų bazę ir apskaičiuoti įvairius
aktualius statistinius rodiklius, taip pat ir savivaldybės mokyklų sukuriamą pridėtinę vertę (tik
mokykloms, kurių mokiniai užpildė klausimynus).
21. Mokykloms, kurių mokiniai užpildė klausimynus, parengti papildomas ataskaitas, kuriose bus
pateikti apibendrinti mokyklų 4 ir/arba 8 klasės mokinių kiekvienos tiriamos ugdymo turinio
srities rezultatai, lyginamoji statistinė informacija apie mokyklų sukuriamą pridėtinę vertę ir kiti
ugdymo kokybės stebėsenai aktualūs duomenys ir rodikliai. Veiksmo tyrime dalyvaujančių
1

Pastaba. Jeigu klausimynus pildys mažiau negu 90 proc. kiekvienos klasės mokinių, apibendrinti mokyklos duomenys ir
išvestiniai rodikliai nebus tikslūs.
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mokyklų mokinių pasiekimai bus palyginti su šalies atitinkamų klasių mokinių atitinkamų
ugdymo turinio sričių pasiekimais.
22. Teikti grįžtamąjį ryšį apie veiksmo tyrimo rezultatus.
IV.

Paraiškos pateikimas

23. Paraiška (užpildyta ir pasirašyta) iki 2017 m. sausio 10 d. pirmiausia turi būti atsiųsta elektroniniu
paštu (egle.melnike@nec.lt) arba faksu (fakso Nr. (8 5) 2752268). Teikiant paraišką elektroniniu
paštu arba faksu, rekomenduojama paprašyti atsakymo apie tai, kad paraiška gauta ir
užregistruota.
24. Paraiškos originalą būtina išsiųsti registruotu laišku. Paraiškos išsiuntimo data ant voko turi būti
ne vėlesnė kaip 2017 m. sausio 10 d. (pašto spaudas). Paraiškos originalą siųsti Eglei Melnikei,
Nacionalinis egzaminų centras, M. Katkaus 44, Vilnius LT-09217.
V.

Baigiamosios nuostatos

25. Testavimo medžiaga yra Nacionalinio egzaminų centro intelektualinė nuosavybė. Ji negali būti
kopijuojama ar kitaip panaudojama be Nacionalinio egzaminų centro atstovų sutikimo.
26. NEC įsipareigoja neviešinti konkrečių mokyklų rezultatų be jų sutikimo.
27. Apibendrinti veiksmo tyrimo rezultatai bus naudojami ir ugdymo kokybės gerinimo tikslais.
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1 priedas
DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ2 VYKDYMO GRAFIKAS
2016-2017 M. M.

Nurodyto dalyko
standartizuotas testas

Testo pildymo
trukmė

Testų paskelbimas
KELTAS sistemoje

Vertinimo instrukcijų
paskelbimas KELTAS
sistemoje

2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis
SKAITYMAS
RAŠYMAS, 2 dalis3
MATEMATIKA

apie 45 min.*
apie 45 min.*
apie 45 min.*
apie 45 min.*

Balandžio 25 d.
Balandžio 27 d.
Gegužės 2 d.
Gegužės 4 d.

Balandžio 25 d.
Balandžio 27 d.
Gegužės 2 d.
Gegužės 4 d.

Balandžio 25 d.
Balandžio 27 d.
Gegužės 2 d.
Gegužės 4 d.

Balandžio 25 d.
Balandžio 27 d.
Gegužės 2 d.
Gegužės 4 d.

4 KLASĖ
RAŠYMAS
SKAITYMAS
PASAULIO PAŽINIMAS
MATEMATIKA

45 min.
45 min.
45 min.
45 min.
6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

8 KLASĖ
RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 21 d.

Balandžio 21 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 24 d.

Balandžio 24 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Gegužės 3 d.

Gegužės 3 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Gegužės 5 d.

Gegužės 5 d.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.
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Mokiniams, besimokantiems mokyklose rusų arba lenkų mokomąja kalba, 2, 4 ir 6 klasės visi testai, 8 klasės
matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testai bus išversti atitinkamai į rusų arba lenkų kalbą.
3
Testas skirtas tik mokiniams besimokantiems mokyklose lietuvių mokomąja kalba.
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2 priedas
INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) APIE MOKINIŲ
KLAUSIMYNŲ PANAUDOJIMĄ UGDYMO APLINKOS IR UGDYMO KOKYBĖS
MOKYKLOJE VERTINIMUI

Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje.
Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos
sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei;
mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių
mokėjimas mokytis – 6 klasei,

mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta

mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei.
Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose
mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama
Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu
http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.

MOKINIŲ TĖVŲ / GLOBĖJŲ SUTIKIMO DĖL MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ PANAUDOJIMO
UGDYMO APLINKOS IR UGDYMO KOKYBĖS MOKYKLOJE VERTINIMUI FORMA
..........................X progimnazija..............................
(mokyklos pavadinimas)

Klasė
Eil.
nr.

Mokinių, 2016–2017 m. m.
dalyvausiančių mokymosi pasiekimų
vertinime panaudojant standartizuotus
testus, sąrašas
(mokinio vardas ir pavardė)

Sutinku, kad mano vaikas / globotinis
užpildytų klausimyną, naudojamą
kartu su standartizuotais testais
Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų)
vardas, pavardė ir parašas

4a
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3 priedas
PARAIŠKOS FORMA
DĖL DALYVAVIMO VEIKSMO TYRIME „STANDARTIZUOTŲ TESTŲ TAIKYMAS
MOKYKLOSE 2016-2017 M. M.“

Duomenys apie paraiškos teikėją
Pilnas MOKYKLOS pavadinimas
Mokyklos pavaldumas (pavaldi Švietimo
ir mokslo ministerijai, privati mokykla,
savivaldybės pavaldumo, ar kt...)
Kontaktinis asmuo (Vardas, pavardė,
pareigos, telefonas, el. paštas)

Mokinių skaičius (mokykloje ir jos skyriuje(-ose)
Mokiniai, besimokantys
lietuvių mokomąja kalba

Mokiniai, besimokantys
rusų mokomąja kalba

Mokiniai, besimokantys
lenkų mokomąja kalba

2 klasės (prad. ugd.)
mokinių skaičius
4 klasės (prad. ugd.)
mokinių skaičius
6 klasės
mokinių skaičius
8 klasės
mokinių skaičius
Ar anksčiau dalyvavote veiksmo tyrime(-uose)
„Standartizuotų testų taikymas mokyklose“?
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.

Taip

Ne
(pažymėkite kryžiuku „X“)

Teikdami paraišką mes sutinkame su dalyvavimo veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas
mokyklose 2016-2017 m. m.“ sąlygomis. Įsipareigojame mokyklos interneto svetainėje paskelbti informaciją
apie standartizuotų testų vykdymą ir apibendrintus rezultatus.

Paraišką užpildė:
Mokyklos vadovas
..............
(pareigos)

.................................................
(parašas)

.................................................
(vardas, pavardė)

A.V.
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